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  سازمان اخالقی فضاي ابعاد اساس بر شغلی رضایت بینی پیش
  ارومیه) دانشگاه کارکنان موردي (مطالعه

  فیضی کاوه ،*قالوندي حسن دکتر

  ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تربیتی، علوم گروه
  

 )91.07.15 پذیرش: تاریخ ،91.03.07 دریافت: (تاریخ

  چکیده
 در اسـت،  برخـوردار  یواالیـ  اهمیـت  از سـازمان  بافت در که باشد می شغلی رضایت انسانی منابع مدیریت حوزه در برانگیز چالش هاي بحث از زمینه:

 سـازمان  ایـن  از کـه  انتظاري مهمترین آید، می بر صدد در مناسب اخالقی فضاي ایجاد با خود مراجعین و مستخدمین به خدمت هدف با که سازمانی
  .است تعصب گونه هر از دور به و مناسب اخالقی فضاي در خود کارکنان میان در شغلی رضایت ایجاد داشت باید

 و سـازمان  اخالقـی  فضـاي  اسـتاندارد  پرسشنامه اطالعات آوري جمع براي استفاده مورد ابزار و بوده، همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش روش:
 نمونـه  عنوان به نفر 234 که است 1390 سال در ارومیه دانشگاه کارکنان کلیه پژوهش آماري جامعه باشد. می شغلی رضایت ساخته محقق پرسشنامه

   .شدند انتخاب مطالعه جهت تصادفی بطور ها دانشکده از یک هر حجم با متناسب اي طبقه گیري نمونه روش از استفاده با آماري
 دارد. وجـود  داري معنـی  و مثبـت  رابطـه  شـغلی  رضـایت  هاي مؤلفه کل با سازمان اخالقی فضاي بین که است آن گویاي آمده بدست نتایج ها: یافته

 و سـازمانی  بـرون  و اي حرفـه  ضـوابط  و قوانین اخالقی فضاي استقالل، اخالقی فضاي توجه، اخالقی (فضاي سازمان؛ اخالقی فضاي ابعاد همچنین
  کنند. بینی پیش را شغلی رضایت ابعاد دار معنی و مثبت طور به توانند می ابزاري) اخالقی فضاي

 و اسـت  زیـادي  اهمیت داراي دارد، جامعه ايبر علمی هاي حوزه در را مؤثر خدمات بیشترین که دانشگاه در اخالقی فضاي ابعاد مطالعه گیري: نتیجه
 بـا  روابـط  شـغلی،  توسـعه  دریـافتی،  میزان قبیل از مسائلی به آن در که باشد می اخالقی فضاي تأثیرگذار متغیرهاي از یکی شغلی رضایت ایجاد براي

  شود. بیشتري توجه باید سرپرستان و همکاران

   ارومیه دانشگاه کارکنان اخالقی، فضاي شغلی، رضایت ها: واژه کلید

  

  3 سرآغاز
 ي حـوزه  برانگیـز  چـالش  و مهـم  هـاي  بحث از یکی امروزه

 گذشـته  هـاي  تجربـه  .اسـت  1انسـانی  منـابع  موضـوع  مدیریت،
 منـابع  کـه  اسـت  ایـن  بیانگر جهانی ي عرصه در علمی مدیریت

 قـرار  سـازمان  یـک  هـاي  سرمایه ارزشترین با ي زمره در یانسان
 هـاي  دهـه  هاي پژوهش ي پایه بر که انسانی روابط نهضت دارد.
 موضـوع  ایـن  بـر  نـاظر  گرفـت،  شکل بیستم قرن چهارم و سوم

 هـاي  روش مشـابه  هـاي  شـیوه  بـه  ابتـدا  هـا،  پژوهش این است.
                                                                          

  Galavandi@gmail.com الکترونیکی: پست ،ولسؤم نویسنده* 

 عملکـرد  روابـط  ي مطالعـه  آن هـدف  و شـد  آغاز علمی مدیریت
 هـاي  مشـوق  بعـد،  مراحـل  در بود. کار فیزیکی شرایط با پرسنل

 مـورد  پرسـنل  هـاي  فعالیـت  بازدهی بر سرپرستی کیفیت و پولی
 فیزیکـی  شرایط از غیر چیزي که شد معلوم و گرفت قرار مطالعه

 کـه  ).1( شـود  مـی  کارکنـان  برونداد یا تولید افزایش موجب کار
 بررسی و کارکنان شغلی خشنودي میزان گیري اندازه شک بدون
 خشـنودي  افـزایش  یـا  کـاهش  در مـؤثر  قـدرت  و ضـعف  نقاط

 محصـوالت  تولیـد  بهتـر،  خدمات ارائه در را ها سازمان کارکنان،
 ).2( کـرد  خواهـد  کمـک  وري بهـره  ارتقـاي  نهایتـاً  و تـر  مناسب
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 و شـوند  مـی  محسـوب  کنـونی  اجتماعـات  اصلی رکن ها سازمان
 مـرگ  یـا  و رشـد  حیـات،  در عامـل  ترین مهم عنوان به مدیریت
 بـه  موجـود  وضـع  از حرکـت  روند و است بوده مطرح ها سازمان

 داراي انسـان  شود. می هدایت مدیر وسیله به مطلوب وضع سوي
 یکسـري  از و بـوده  متعـدد  هـاي  توانایی و بعدي چند شخصیتی

 برخــوردار احساســات و انتظــارات تمــایالت، اعتقــادات، باورهــا،
 روي بـر  محیطی اثرات وي، متنوع شخصیت تبع به که باشد می

 ).3( باشـد  یمـ  یخاص جینتا و امدیپ داراي او، هاي زهیانگ و رفتار
 مهمترین که کنند تالش باید موفقیت به رسیدن براي ها سازمان

 عامـل  این باید که باشد. می انسانی منابع روي بر تمرکز آن جنبه
 اثـر  باعـث  کـه  نـوعی  بـه  کـرد  مراقبت هم و داد پرورش هم را

 بـه  رسـیدن  بـراي  را سازمان رهبران نیاز و گردد سازمان بخشی
 در اینکــه بــه توجــه بــا ).4( کننــد بــرآورده را ســازمان اهــداف

 ها دانشگاه جمله از مختلفی هاي سازمان با خود روزمره مشاهدات
 بـر  حاکم فضاي و رهبري نقش از توان نمی که کنیم می برخورد

 ایـن  اعضـاي  منـدي  رضـایت  میـزان  همچنـین  و ها سازمان این
 رهبري داراي که سازمانی داشتن لذا کرد، پوشی چشم ها سازمان

 نهایت در که کند ایجاد سازمان در اخالقی فضاي بتواند که باشد
 هـر  هـدف  بایـد  که بینجامد، اعضا در مندي رضایت نوع یک به

 نیـاز  احسـاس  این که دانشگاه در الخصوص علی باشد. سازمانی
 زیرا باشد، می مشهود دیگري جایی هر از بیشتر شغلی رضایت به
 فضاي چنین بدون اند گرفته لقب علم کننده تولید که مراکزي در

 چیـزي  اهـداف  ایـن  تحقق و رو پیش اهداف به دستیابی حاکمی
 عـالی  آمـوزش  اینکه به توجه با نتیجه در باشد. می انتظار خالف
 باشــد. مــی جهــان سراســر در انســانی ي توســعه اصــلی محــور

 امــا هســتند، آموزشــی هــاي نظــام کلیــدي بخــش دانشــگاهها
 آمـوزش  خصوصـی  و دولتی نهادهاي متنوع و بزرگ ي مجموعه

 فنـی،  آموزشـی  نهادهـاي  هـا،  دانشـکده  شـامل  کشـور  هر عالی
 بسـیاري  و دور راه از یـادگیري  مراکـز  تحقیقاتی، هاي آزمایشگاه

 را زمینـه  الزم هـاي  توانمندي ایجاد با که هستند مؤسسات دیگر
 و علمـی  هیئت اعضاي میان این در کنند. می فراهم توسعه براي
 لـذا  ).5( کننـد  مـی  ایفـا  را کلیـدي  نقـش  دانشگاه کارکنان سایر

 کلی عبارت به و کشورها اجتماعی و اقتصادي هاي بخش توسعه
 امروزه نیست میسر کارآمد انسانی منابع کمک با جز ملی، توسعه

 بـه  انسـانی  نیروي نقش و اهمیت بر اندیشمندان و نظران صاحب
 و دارنـد  تأکیـد  آن بـر  و بـوده  واقـف  کشور توسعه عامل عنوان

    ).6( دانند می آن انسانی نیروي را سازمان هر سرمایه مهمترین
 از خـارج  در و داخـل  در شـده  انجـام  هاي پژوهش از اطالع

 اهـم  از کـه  باشـد  حاضـر  پژوهش براي اي زمینه تواند می کشور
 رهبري از کارکنان درك همچون ییها پژوهش به توان می موارد

 داد نشـان  سـازمانی،  تعهـد  و شغلی رضایت با مقایسه خدمتگزار:
 بـین  تـوجهی  قابـل  و قـوي  داري، معنی رابطه آماري نظر از که

 همچنین ).7دارد( وجود شغلی رضایت و خدمتگزار رهبري ادراك
 میـزان  بررسـی  عنـوان  بـا  خـود  پـژوهش  در دیگر پژوهشگران

 پــردازش مــدیریت بخــش در شــاغل کارکنــان شــغلی رضــایت
 یافت دست نتایج این به ایران اسالمی جمهوري ملی ي هکتابخان

 امنیـت  میـزان  مـدیریت،  هاي سیاست آموزشی، رفاهی، امکانات
 موجود انسانی روابط از آنان رضایت میزان و پایین، حد در شغلی

 حـد  در سـازمان  و حرفـه  اجتمـاعی  اعتبـار  و وجهه و سازمان در
 گـزارش  نیـز  دیگـري  پژوهشـگرانی  ).8( است بوده خوبی نسبتًا
 رضایت روي بر داري معنی و مثبت ثیرأت اخالقی فضاي اند، کرده
 وجـود  بـا  کـه  دارنـد  می اظهار دیگر پژوهشگران .)9( دارد شعلی

 شـده  انجـام  مطالعـات  سراسر در شغلی، رضایت مختلف سطوح
 رضـایت  و باشـد  مـی  هم به شبیه شغلی رضایت تأثیرات و منابع
 محـیط  و کـار  شـرایط  بـا  نزدیـک  از بیمارستان پرستاران شغلی

 نقـش،  محتـواي  نقـش،  ابهام و تعارض شغلی، استرس سازمانی،
 در همچنـین  ).10( باشـد  مـی  مـرتبط  سـازمانی  و اي حرفه تعهد

 رهبـري  بـین  رابطـه  در بعـدي  چنـد  رویکـرد  عنوان با پژوهشی
 کـه  اسـت  نآ بیـانگر  پـژوهش  نتـایج  شغلی: رضایت و 2معنوي
 و مثبـت  رابطـه  شـغلی  رضـایت  هـاي  مؤلفـه  بـا  معنوي رهبري

 ي مؤلفـه  زیـر  بـا  معنـوي  رهبـري  ارتباط جز به دارد، داري معنی
 کـه  یافت دست نتایج این به دیگري پژوهشگر ).4( شغلی ارتقاء
 ها پرداخت فعلی، شغل در سرپرست کار، ماهیت هاي شاخص بین

 رضـایت  بـا  معنادار و مثبت رابطه شادمانی و کار محیط شرایط و
 ایـن  بـه  خـود  پـژوهش  در نظران صاحب ).11( دارد وجود شغلی
 شرایط و دستمزد و حقوق شامل بیرونی عوامل که رسیدند نتایج

 عوامـل  و بودنـد  شـغلی  رضـایت  در عوامل مؤثرترین کار محیط
ــوط ــه مرب  سرپرســتی نحــوه و (ارتباطــات ســازمانی موقعیــت ب
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 گـزارش  دیگري محققان ).12(داشتند کمتري اهمیت مسؤولین)
 رضـایت  با داري معنی و مثبت ارتباط اخالقی رهبري که کردند
 بـاالي  شـغلی  رضایت دارد. میانی مدیران سازمانی تعهد و شغلی

 بر مروري ).13دارد( سازمانی تعهد با مثبتی ارتباط میانی مدیران
 کـه  دهد می نشان کشور از خارج و داخل در شده انجام تحقیقات

 بیرونی عوامل خدمتگزار، رهبري معنوي، رهبري مثل متغیرهایی
 و سرپرسـتی  شـرایط  کـار،  ماهیـت  اخالقی، رهبري کار، شرایط
 رضـایت  بـا  داري معنـی  و مثبـت  رابطـه  سازمان اخالقی فضاي
  دارند. شغلی

 قبیـل  از سـازمان  اخالقـی  فضـاي  ابعـاد  نیز حاضر پژوهش
 اخالقـی  فضـاي  استقالل، اخالقی فضاي توجه، اخالقی فضاي
 قوانین اخالقی فضاي سازمانی، برون و اي حرفه ضوابط و قوانین

 شـغلی  رضایت ابعاد با ابزاري اخالقی فضاي و سازمان مقررات و
 و شـغل  از رضـایت  همکـاران،  از رضـایت  پرداخـت،  از (رضایت
 در کـه  اسـت  داده قـرار  پـژوهش  مـورد  را سرپرست) از رضایت

  .است نگرفته قرار مطالعه مورد گذشته پژوهشهاي
  

  شغلی رضایت
 افـرادي  عالقـه  مورد و گسترده موضوع یک 3شغلی رضایت

 متغیـر  ایـن  باشـد،  می ،پردازند می مطالعه و کار به سازمان در که
 همچنـین  و گیـرد،  مـی  قـرار  مطالعه مورد سازمانی رفتار در غالباً
 اعم سازمانی هاي پدیده ي نظریه و پژوهش در کنترل متغیر یک

 زندگی مهم ابعاد از یکی ).14( باشد می نظارت و شغل طراحی از
 ثیرأت اش زندگی هاي جنبه دیگر بر که ،باشد می او شغل فرد یک

 تنهـا  نـه  شـان  شغل از افراد خشنودي و رضایت و دارد مستقیمی
ـ  بلکـه  شـود  می شغل آن در افزون روز موفقیت باعث  در ثیراتأت
 اعـتالي  رشد که آنجا از .داشت خواهد آنها زندگی عمومی روال

 افراد رضایت مثبت نتایج است جامعه نآ افراد به بسته جامعه هر
 آنهـا  جامعـه  اعـتالي  و پیشرفت به منجر نهایت در شان شغل از

 نسبت فرد مثبت هاي نگرش مجموعه شغلی رضایت .شد خواهد
 و شـغلی  وظـایف  داشـتن  دوسـت  معنـاي  بـه  و دهوب شغلش به

 یک به شغلی رضایت .گیرد می انجام آن در اشتغال که شرایطی
 حال در شخص که کاري نقش به نسبت فرد عاطفی گیري جهت
 رضایتی از باید مفهوم این دارد. اشاره دهد می انجام را آن حاضر

 گردد. متمایز دارد شغلش جداگانه و مختلف هاي جنبه از فرد که
 رؤسـا  و سرپرسـتان  همکـاران،  با او که کند می ایجاب فرد شغل

 تعیـین  استانداردهاي طبق عملکردش باشد. داشته متقابل طهبرا
 هـم  چنـدان  معمـوالً  کـه  کـاري  شـرایط  در گیرد می انجام شده

 فـرد  ارزیـابی  کـه  است معنا بدان این و بکند کار نیست مطلوب
 نتیجـه  یـک  کـار  آن از نارضایتی یا رضایت ابراز و کارش درباره
 تعریـف  براي ).15( دهد می تشکیل را وي شغل مجموعه از کلی

 از اسـت  عبـارت  شـغلی  رضـایت  کـه  گفـت  باید شغلی رضایت
 شـغل  ارزیـابی  راه از فـرد  هر که بخشی لذت یا مثبت احساسات

 مفهـوم  ).16( یابـد  مـی  دسـت  بـدان  خود شغل تجربیات یا خود
 رضایت باشد. می سازمان در اهمیت حائز اي پدیده شغلی رضایت

 خـود  شغل درباره فرد هر که است هایی احساس مجموعه شغلی
 دارد، خود کار از فرد که برداشتی به شغلی رضایت لذا ).17( دارد

 شـده  ارائه گوناگونی نظریات شغلی رضایت درباره کند. می اشاره
 شـغلی  رضـایت  کننده ایجاد و ساز زمینه عوامل همچنین است؛
 شـامل  درونـی  هـاي  جنبه به را آنها توان می که متعددند و متنوع
 و هیجانی هاي حالت و عاطفی احساسات شخصیتی، هاي ویژگی

 اجتمـاعی  سازمانی، هاي ویژگی و شرایط شامل بیرونی هاي جنبه
 بـه  شـغلى  رضـایت  نهایـت  در ).18( کرد بندي دسته فرهنگی و

 رضـایت  کـه  کسـى  شـود،  مى اطالق شغلش به فرد کلى نگرش
 اما دارد، مثبتى نگرش کارش به باشد، باالیى سطح در اش شغلى
 منفـى  کـارش  بـه  وى نگرش باشد، ناخشنود کارش از که کسى
 معــرف شـغلی  رضـایت  بعـد  پـنج  بـه  پژوهشـگران  ).19( اسـت 

 رضایت صحنه در که کنند می اشاره شغلی جسته بر خصوصیات
   از: عبارتند کهکنند می ایفا مهمی نقش شغلی

 برابـري  دریـافتی،  حقـوق  میـزان  بر :4پرداخت از رضایت
   کند. می اشاره پرداخت روش و حقوق از افراد ادراکی

 وجـود  فـرد،  بـراي  شـغل  بودن جالب بر :5شغل از رضایت
  دارد. داللت کار طریق از رشد و یادگیري هاي فرصت

 صـالحیت  دوسـتی،  میزان معناي به :6همکاران از رضایت
   دهند. می نشان خود از همکاران که حمایتی و فنی

 مـدیریتی  و فنـی  هـاي  توانایی یعنی :7سرپرست از رضایت
 نشـان  خود از کارکنان یقعال براي آنان که مالحظاتی و مدیران

  )20 و 9( دهند. می
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  اخالقی فضاي
 عـادي،  رفتارهـاي  هـا،  سازمان که دارد اشاره طرقی به فضا
 آنهـا  از سـازند،  مـی  عملیاتی را خود انتظار مورد اعمال و اقدامات
 تفـاوت  علـت  به ).21( دهند می پاداش آنها به و کنند می حمایت

 سوابق اشتغال تاریخ کاري، هاي گروه افراد، موقعیت و جایگاه در
 اسـت  متفاوت سازمان درون در سازمان فضاي از ادراکات کاري،

 مشـتمل  کـاري  گروه و فرعی واحد سازمان، یک عالوه به ).22(
 باشـد.  مـی  8اخالقـی  فضاي یک جمله از فضاها، متفاوت انواع بر

 فضـاي  ماننـد  تـري  کلـی  هـاي  سـازه  بـا  اخالقی فضاي مفهوم
ــازمانی، ــگ س ــازمانی فرهن ــابه س ــا ).9( اســت مش ــر ام  روي ب
 فضاي دارد. بیشتري تمرکز اخالقی اصول یا اخالقی موضوعات

 و اسـت  اخالقـی  رفتـار  شـامل  کـه  است چیزي ادراك اخالقی،
 مسـائل  آن طریـق  از کـه  اسـت  روانشناختی مکانیسمی بنابراین
 رفتـار  و گیـري  تصمیم اخالقی فضاي شوند. می مدیریت اخالقی
 قـرار  تـأثیر  تحـت  را اخالقـی  مسـائل  به پاسخ در را آن متعاقب

 از متـداول  رایـج  ادراکـات  را سـازمانی  اخالقـی  فضاي دهد. می
 محتواي که اند نموده تعریف سازمانی هاي رویه و اعمال اقدامات،
 کـه  اسـت  فـرض  ایـن  آنهـا،  اسـتدالل  بنـاي  زیر دارد. اخالقی
 هنجـاري  هـاي  سیسـتم  سـازمانی،  فرعی هاي گروه و ها سازمان
 پرسـنل  براي کافی قدر به که دهند می توسعه را اي شده نهادینه
 درك کـاري  فضاي یک عنوان به که است شده شناخته سازمان

 زیـر  هاي مؤلفه داراي اخالقی فضاي ي نظریه .)23 و9( شوند می
   از: عبارتند که باشد می

 معیار روي بر اخالقی فضاي نوع این توجه: اخالقی فضاي
 جـو،  این در دارد. تمرکز دیگران به عالقه و خیرخواهی، اخالقی
 سـعادت  و رفاه به غش و غل بی و صادقانه عالقه داراي افرادي

 هسـتند  سـازمانی  برون و درون در افراد سایر بر عالوه همدیگر،
  شوند. متأثر شأن اخالقی تصمیمات توسط است ممکن که

 اخالقـی  معیـار  مسـتلزم  بعـد  این استقالل: اخالقی فضاي
 اخالقی، فضاي از بعد این طبق بر است. اخالقی ضوابط و اصول
 یـک  بـر  مبتنی خودشان شخصی اخالقی باورهاي طبق بر افراد

  کنند. می عمل شده مالحظه خوب اخالقی اصول مجموعه
  قاعده و قانون بعد اي: حرفه ضوابط و قوانین اخالقی فضاي

 ایـن  در اسـت.  مـرتبط  اخالقـی  ضوابط و اصول اخالقی معیار با

 شان اي حرفه مقررات و قواعد و قوانین کارکنان اخالقی، فضاي
 هـاي  موقعیـت  در کننـد.  مـی  رعایت را دیگري قدرت صاحب یا

 است، شده درك قانون و قاعده فضاي یک درون در گیري تصمیم
 برخـی  حکـم  و اختیـار  اسـاس  بـر  را تصمیمات باید کارکنان که

    کنند. اتخاذ اي حرفه رفتار قوانین یا قانون، مانند برونی هاي سیستم
 و اصـول  بعـد  سـازمان:  ضـوابط  و قوانین اخالقی فضاي

 اسـت.  اخالقـی  اصـول  اخالقی معیار با ارتباط در قانونی ضوابط
 شـده  تعیـین  شـده،  پذیرفتـه  رفتاري قوانین با ارتباط در بعد این

 از اي مجموعـه  بوسـیله  سـازمانی  تصمیمات است. شرکت توسط
 رفتـاري  ضـوابط  و قـوانین  ماننـد  محلـی  استاندارهاي یا قوانین
   شود. می هدایت

 معیــار مسـتلزم  ابــزاري فضـاي  ابــزاري: اخالقـی  فضـاي 
 نفع نمودن حداکثر اساس بر اساساً و است خودستایی و خودبینی
 بـه  که شود اتخاذ تصمیماتی که معتقدند افراد دارد. قرار شخصی

 کنـد.  فـراهم  را شخصـی  منـافع  یـا  کنـد  خـدمت  سازمان منافع
 مـرجح  کمتـر  ابـزاري  فضاي که اند داده نشان گوناگون مطالعات

  ).25 و24( است
  

  پژوهش هاي فرضیه
 رضـایت  هـاي  مؤلفـه  کـل  بـا  اخالقی فضاي هاي مؤلفه بین .1

  دارد. وجود رابطه شغلی
 رابطـه  پرداخـت  از رضـایت  با اخالقی فضاي هاي مؤلفه بین .2

  دارد. وجود
 رابطـه  همکـاران  از رضایت با اخالقی فضاي هاي مؤلفه بین .3

   دارد. وجود
  دارد. وجود رابطه شغل از رضایت با اخالقی فضاي هاي مؤلفه بین .4

 رابطـه  سرپرسـت  از رضایت با اخالقی فضاي هاي مؤلفه بین .5
 دارد. وجود

 

  پژوهش روش
 جامعـه  است. همبستگی نوع از توصیفی حاضر تحقیق روش

 حجـم  بـه  ارومیـه  دانشگاه کارکنان کلیه شامل نظر مورد آماري
 تصـادفی  گیـري  نمونه روش از استفاده با که .باشد می نفر 1040
 بـه  نفـر  234 هـا  دانشـکده  از یـک  هر حجم با متناسب اي طبقه
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 تعیین براي است. شده انتخاب مطالعه جهت آماري نمونه عنوان
 توان از کوکران فرمول از استفاده بر عالوه نظر مورد نمونه حجم

  ).26( است شده استفاده نیز ريآما
  
  ها داده آوري جمع ابزار

 پرسشـنامه  دو طریـق  از پژوهش این در نیاز مورد هاي داده
   است: شده آوري جمع زیر شرح به استاندارد
 انـواع  سـنجش  بـراي  سـازمان؛  اخالقی فضاي پرسشنامه الف:

 منظـور  بـه  کـه  )ECQ( اخالقی فضاي پرسشنامه از اخالقی فضاي
ــی فضــاي ســنجش ــت توســعه اخالق ــد( اســتفاده یاف  از ).27گردی

 را شان سازمان کار عمومی فضاي که است شده خواسته پاسخگویان
 دهنـد،  مـی  تـرجیح  آنها آنچه نه کنند، مقایسه شده نوشته جمالت با

 تـا  )5( موافقم بسیار از لیکرت اي گزینه پنج طیف براساس پرسشنامه
 پرسشـنامه  هـاي  مقیـاس  خرده است، شده طراحی )1( مخالفم بسیار

 ب: )،7 تـا  1 هـاي  (سـوال  توجـه  اخالقـی  فضاي الف: شامل مذکور
 ابـزاري  اخالقی فضاي ج: )،9 و 8 (سوالهاي استقالل اخالقی فضاي
 بـرون  و اي حرفـه  قـوانین  اخالقـی  فضاي د: )،12 تا 10 هاي (سوال

 مقـررات  و قـوانین  اخالقی فضاي و: )،15 تا 13 هاي (سوال سازمانی
 α%=913 پرسشـنامه  ایـن  پایـایی  ).19 تـا  16 هـاي  (سوال سازمانی
 اخالقـی  فضـاي  پرسشـنامه  عاملی تحلیل نتایج است. شده گزارش
 فضـاي  اسـتقالل،  اخالقـی  فضـاي  توجـه،  اخالقی فضاي( سازمان
 سـازمانی،  بـرون  و اي حرفـه  قـوانین  اخالقی فضاي ابزاري، اخالقی
 آن در کـه  آورد بدسـت  را )سازمانی مقررات و قوانین اخالقی فضاي

ــد در 77% ــانس ص ــواالت واری ــتخراج س ــده اس ــود. ش ــون ب  آزم
911=%KMO 001/0( بارتلت وP<( کافی نمونه حجم که داد نشان 
 عـاملی  بارهـاي  نتایج دارد. وجود آماري جامعه در عوامل این و است
   آورد. بدست را نظر مورد بعد پنج ،مایل چرخش با %3 از باالتر

 رضـایت  ابعـاد  سـنجش  براي شغلی؛ رضایت پرسشنامه ب:
 اسـتاندارد  مـدل  ي پایـه  بـر  سـاخته  محقـق  پرسشنامه از شغلی

 سـطح  که است شده خواسته پاسخگویان از ).28گردید( استفاده
 پـنج  از اي گرینه انتخاب با شده نوشته جمالت با را شان رضایت
 اي گزینـه  پـنج  طیـف  براسـاس  پرسشنامه کنند. توصیف گزینه

 شـده  طراحـی  )1( مخـالفم  بسـیار  تا )5( موافقم بسیار از لیکرت
 از رضـایت  الف: شامل مذکور پرسشنامه هاي مقیاس خرده است.

 4 سوالهاي ( همکاران از رضایت ب: )، 3 تا 1 هاي سوال ( پرداخت
 از رضــایت د: )، 8 تــا 6 هــاي ســوال ( شــغل از رضــایت ج: )، 5 و

 α%=894 پرسشـنامه  این یپایای ). 11 تا 9 هاي سوال ( سرپرست
 شغلی، رضایت پرسشنامه عاملی تحلیل نتایج است. شده گزارش

 همکـاران،  از رضـایت  پرداخـت،  از رضـایت ( نظر مورد بعد چهار
 آن در کـه  آورد بدسـت  را )سرپرست از رضایت شغل، از رضایت

 آزمــون بــود. شــده اســتخراج هــا ســوال واریــانس درصــد 66%
913=%KMO 0001/0( بارتلت وP<( نمونه حجم که داد نشان 
 نتـایج  دارد. وجـود  آمـاري  جامعـه  در عوامـل  این و است. کافی

 رضـایت  بعـد  چهـار  مایـل،  چـرخش  %3 از باالتر عاملی بارهاي
 پـژوهش  هـاي  فرضیه به توجه با .آورد بدست را نظر مورد شغلی
 متغیـره  چنـد  واریـانس  تحلیـل  از هـا  داده تحلیل و تجزیه براي

 اخالقـی  فضـاي  ابعـاد  بین رابطه بررسی منظور به مانوا) تحلیل (
 رگرسـیون  تحلیـل  از و شـغلی  رضایت هاي مولفه کل با سازمان
 سازمان اخالقی فضاي ابعاد بین رابطه بررسی منظور به چندگانه

  است. شده استفاده شغلی رضایت هاي مولفه تک تک با

  

  ها یافته
هاي رضایت شغلی  هاي فضاي اخالقی با کل مؤلفه بین مؤلفه. 1

  رابطه وجود دارد.
  

  هاي رضایت شغلی : نتایج تحلیل مانواي رابطه بین هر یک از ابعاد فضاي اخالقی سازمان با کل مؤلفه1جدول 
  

المبداي   ابعاد فضاي اخالقی
 ویلکز

 درجه آزادي Fضریب 
سطح معنی 

 داري
میزان 
 اشتراك

 توان آماري

 53/0 10/0 12/0 4 86/1 89/0  فضاي اخالقی توجه
 99/0 29/0 001/0 4 82/6 70/0 فضاي اخالقی استقالل

 82/0 17/0 01/0 4 41/3 82/0 اي و برون سازمانی فضاي اخالقی قوانین و ضوابط حرفه
 21/0 04/0 60/0 4 68/0 96/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان

 96/0 24/0 001/0 4 25/5 75/0 فضاي اخالقی ابزاري
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داري  که رابطـه معنـی   دهد مینشان  1در جدول  Fضرایب 
 ؛%29میزان اشتراك  با) =001/0P(استقالل  فضاي اخالقی بین

 اي و بــرون ســازمانی فضـاي اخالقــی قــوانین و ضــوابط حرفــه 
)01/0P=( ــا ــزان اشــتراك  ب ــی %17می ــزاري ؛ فضــاي اخالق  اب
)001/0P =( هـاي رضـایت   با کل مؤلفـه  %24میزان اشتراك  با 

، و توان آمـاري  شود یید میأمورد ت سه لذا فرضیه در شغلی دارد.
باشد که بیانگر کفایت حجـم نمونـه بـراي     /. می8آنها نیز باالي 

بـین فضـاي    داري رابطـه معنـی  آزمایش این فرضیه است. ولـی  
اخالقی توجه و فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان بـا کـل   

لذا فرضیه یک در دو مـورد  هاي رضایت شغلی وجود ندارد  مؤلفه
  شود. تأیید نمی

هاي فضاي اخالقی بـا رضـایت از پرداخـت رابطـه      بین مؤلفه. 2
  وجود دارد.

  
  : نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ابعاد فضاي اخالقی سازمان و رضایت از پرداخت2جدول 

 

  

دهد مقدار آماره آزمون براي بررسی  نشان می 2نتایج جدول 
رابطه بین فضاي اخالقی سازمان با رضایت از پرداخت برابـر بـا   

نشـان   R2 ) معنا داراسـت. مقـدار  =000/0Pکه در سطح ( 85/6
از واریـانس رضـایت از پرداخـت توسـط فضـاي       33/0 دهـد  می

شود. همچنین نگاهی بـه ضـرایب رگرسـیون     اخالقی تبیین می

توانـد   ) مـی β = 61/0دهد که فضاي اخالقی ابـزاري (  نشان می
  بینی کند.  دار پیش رضایت از پرداخت را به طور مثبت و معنا

هاي فضاي اخالقی با رضـایت از همکـاران رابطـه     بین مؤلفه. 3
  وجود دارد. 

  

  : نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ابعاد فضاي اخالقی سازمان و رضایت از همکاران3جدول 

  

دهد مقدار آماره آزمون براي بررسی  نشان می 3نتایج جدول 
رابطه بین فضاي اخالقی سازمان با رضایت از همکاران برابر بـا  

نشـان   R2 ) معنا داراسـت. مقـدار  =002/0Pکه در سطح ( 38/4
از واریـانس رضـایت از همکـاران توسـط فضـاي       24/0دهد  می

شود. همچنین نگاهی بـه ضـرایب رگرسـیون     یین میاخالقی تب

توانـد   ) میβ = 55/0دهد که فضاي اخالقی استقالل ( نشان می
  بینی کند. رضایت از همکاران را به طور مثبت و معنا دار پیش

هاي فضاي اخالقی با رضایت از شغل رابطه وجـود   بین مؤلفه. 4
  دارد.

  
  

 F  P  R' R2 β t  ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

  فضاي اخالقی توجه

  33/0  58/0  000/0  85/6  رضایت از پرداخت

16/0  02/1  31/0  
  20/0  - 28/1  - 19/0 فضاي اخالقی استقالل

اي و  فضاي اخالقی قوانین و ضـوابط حرفـه  
 برون سازمانی

22/0  88/1  06/0  
  24/0  - 18/1  - 18/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان

  000/0  97/3  61/0 اخالقی ابزاريفضاي 

 F  P  R' R2 β t  ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

  فضاي اخالقی توجه

  24/0  49/0  002/0  38/4  همکارانرضایت از 

02/0 -  16/0 -  87/0  
  001/0  40/3  55/0 فضاي اخالقی استقالل

اي  فضاي اخالقی قوانین و ضوابط حرفه
 و برون سازمانی

25/0 -  05/2 -  04/0  
  47/0  72/0  - 12/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان

  54/0  61/0  10/0 فضاي اخالقی ابزاري
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  : نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ابعاد فضاي اخالقی و رضایت از شغل4 جدول

  

دهد مقدار آماره آزمون براي بررسـی   نشان می4نتایج جدول 
کـه در   23/2شغل برابر با رابطه بین فضاي اخالقی با رضایت از 

از  14/0دهـد   نشان می R2 ) معنا داراست. مقدارP=04/0سطح (
شـود.   واریانس رضایت از شغل توسط فضاي اخالقی تبیـین مـی  

دهد، که فضـاي   همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان می

تواند رضایت از شغل را به طور  ) میβ = 50/0اخالقی استقالل (
  بینی کند. پیشمثبت و معنا دار 

هاي فضاي اخالقـی بـا رضـایت از سرپرسـت      بین مؤلفه. 5
  رابطه وجود دارد.

  

  : نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ابعاد فضاي اخالقی و رضایت از سرپرست5جدول 

  

دهد مقدار آماره آزمون براي بررسی  نشان می 5نتایج جدول 
 27/10رابطه بین فضاي اخالقی با رضایت از سرپرست برابر بـا  

دهـد   نشان مـی  R2 ) معناداراست. مقدار= 000/0Pکه در سطح (
از واریانس رضایت از سرپرسـت توسـط فضـاي اخالقـی      43/0

شود. همچنین نگـاهی بـه ضـرایب رگرسـیون نشـان       تبیین می
تواند رضایت  ) می= β 42/0دهد که فضاي اخالقی استقالل ( می

   بینی کند. از سرپرست را به طور مثبت و معنادار پیش
  

  گیري نتیجهو بحث 
تجزیه تحلیل فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین ابعاد فضاي 
اخالقی (فضاي اخالقی توجـه، فضـاي اخالقـی اسـتقالل، فضـاي      

اي و برون سـازمانی، فضـاي اخالقـی     اخالقی قوانین و ضوابط حرفه
هـاي   قوانین و مقررات سازمان، فضاي اخالقی ابزاري) با کل مؤلفـه 

رابطـه  ر وجـود دارد همچنـین   دا رضایت شغلی رابطه مثبـت و معنـی  
میـزان   بـا ) =001/0P( اسـتقالل  فضـاي اخالقـی   داري بـین  معنی

اي و بـرون   فضاي اخالقـی قـوانین و ضـوابط حرفـه     ؛%29اشتراك 
 ابـزاري  ؛ فضاي اخالقـی % 17میزان اشتراك  با )=01/0P( سازمانی

)001/0P=( هاي رضـایت شـغلی    با کل مؤلفه %24میزان اشتراك  با
. و تـوان آمـاري آنهـا نیـز     شود یید میأمورد ت سهلذا فرضیه در  دارد.

باشد که بیانگر کفایت حجم نمونه براي آزمـایش ایـن    /. می8باالي 
فرضیه است. بنابراین وجود ابعاد فضاي اخالقـی در دانشـگاه سـبب    
ایجاد رضایت از پرداخت، رضـایت از همکـاران، رضـایت از شـغل و     

). همچنین تجزیه تحلیل 11، 10، 9، 8شود ( رضایت از سرپرست می
فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین فضاي اخالقی بـا رضـایت از   
پرداخت رابطه مثبـت و معنـادار وجـود دارد، و بعـد فضـاي اخالقـی       

دار  توانـد بـه طـور مثبـت و معنـی      ) در سازمان میβ = 61/0ابزاري (

 F  P  R' R2 β t  ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

  فضاي اخالقی توجه

  14/0  37/0  04/0  23/2  رضایت از شغل

09/0 -  50/0 -  62/0  
  005/0  87/2  50/0 فضاي اخالقی استقالل

اي  فضاي اخالقی قوانین و ضوابط حرفه
 و برون سازمانی

10/0 -  79/0 -  43/0  
  36/0  92/0  16/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان

  04/0  - 08/2  - 36/0 فضاي اخالقی ابزاري

 F  P  R' R2 β t  ρ  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

  فضاي اخالقی توجه

  43/0  65/0  000/0  27/10  از سرپرسترضایت 

28/0  94/1  06/0  
  004/0  01/3  42/0 فضاي اخالقی استقالل

اي  فضاي اخالقی قوانین و ضوابط حرفه
 و برون سازمانی

15/0 -  39/1 -  17/0  
  93/0  - 93/0  - 01/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمان

  49/0  70/0  09/0 فضاي اخالقی ابزاري
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دانشگاه افراد بر بینی کند چرا که در  مؤلفه رضایت از پرداخت را پیش
اساس اینکه کاري را انجام بدهند تا به سود برسـند و تصمیماتشـان   

گیریـد، در نتیجـه    بر مبناي سوددهی براي دانشگاه بیشتر صورت می
توان این گونه بیان کرد که کارکنـان   براساس نتایج فرضیه حاضر می

هـا   در دانشگاه میـزان پرداخـت دانشـگاه را بهتـر از دیگـر سـازمان      
ولیتی کـه در دانشـگاه بـر عهـده دارنـد از      ؤدانند و با توجه به مس یم

ولیتی که بـه آنهـا داده شـده    ؤپرداخت آن راضی بوده و از میزان مس
  ).  8، 4رضایت دارند (

تحلیل فرضیه سـوم پـژوهش نشـان داد کـه بـین فضـاي       
وجود دارد و  راخالقی با رضایت از همکاران رابطه مثبت و معنادا

تواند بـه   ) در سازمان میβ = 55/0خالقی استقالل (بعد فضاي ا
بینی کند  دار مؤلفه رضایت از همکاران را پیش طور مثبت و معنی

توان ایـن گونـه بیـان     در نتیجه براساس نتایج فرضیه حاضر می
ولیتی کـه بـه ایشـان    ؤکرد که کارکنان در دانشگاه از میزان مس

ولیت بـراي  ؤسـ سپرده شده است رضایت دارنـد و انجـام ایـن م   
باشد همچنین از همکاران خود بـه   کارکنان دانشگاه خوشایند می

  ).12، 10برند ( پذیر نام می ولیتؤعنوان افراد مس
تحلیل فرضیه چهارم پـژوهش نشـان داد کـه بـین فضـاي      
اخالقی با رضایت از شغل رابطه مثبت و معنـا دراد وجـود دارد و   

تواند بـه   در سازمان می) β = 50/0( بعد فضاي اخالقی استقالل
بینی کنـد در   دار مؤلفه رضایت از شغل را پیش طور مثبت و معنی

توان این گونه بیـان کـرد    نتیجه براساس نتایج فرضیه حاضر می
که برخی از افراد شغل خود را با توجه به اینکـه در آن بـا توجـه    

داننـد، امـا عکـس ایـن      مؤلفه فضاي اخالقی استقالل جالب می
باشد و برخی دیگر در این پسـت   تا حدودي صادق می قضیه نیز

یا شغل احساس موفقیت اندك دارند و حتی مایل به انجام شغل 
  ). 13، 12دیگري نیز هستند (

تحلیل فرضیه پـنجم پـژوهش نشـان داد کـه بـین فضـاي       
ار وجود دارد د اخالقی با رضایت از سرپرست رابطه مثبت و معنی

توانـد رضـایت از    در سـازمان مـی   و بعد فضاي اخالقی استقالل
بینی کند، در نتیجه بـر اسـاس نتـایج فرضـیه      سرپرست را پیش

توان این گونه بیان کرد که از نظـر کارکنـان مـدیران     حاضر می
باشـند و از نظـر کمـک     آنان در سطح عالی از نظر مدیریتی مـی 

کننـد. نتیجـه    کردن به کارکنان از نظر خود آنان خوب عمل مـی 

پژوهش نشان داد که دهد مقدار آماره آزمـون بـراي    این فرضیه
بررسی رابطه بین فضاي اخالقی با رضایت از سرپرست برابـر بـا   

نشـان   R2 ) معنادار است. مقـدار =000/0Pکه در سطح ( 27/10
از واریانس رضـایت از سرپرسـت توسـط فضـاي      43/0دهد  می

شود. همچنین نگاهی بـه ضـرایب رگرسـیون     اخالقی تبیین می
توانـد   ) میβ = 42/0دهد که فضاي اخالقی استقالل ( شان مین

  بینی کند.  رضایت از سرپرست را به طور مثبت و معنادار پیش
ــی  ــازمانی نم ــغلی در هــیچ س ــت رضــایت ش ــوان  از اهمی ت

پوشی کرد زیرا با رضایت شغلی و نگـرش مثبـت فـرد بـه      چشم
توان سـازمان را در جهـت اهـداف خـود پـیش بـرد.        شغلش می

هاي امروزي از جمله دانشگاهها نیز از این قاعده مستثنی  زمانسا
ها نیـز قشـر باسـواد     نبوده با توجه به اینکه ارباب رجوع دانشگاه

باشند لذا پرورش کارکنانی که بتواند به کار و دانشـگاه   جوامع می
تعهد داشته باشند و نسبت به ارباب رجوع پاسخگو باشند باید در 

ها قرار گیرد که رسیدن بـه هـدف    اهداف دانشگاهزمره باالترین 
جز در سایه فضاي اخالقی سالم که در آن به کارکنان دانشـگاه  
توجه گردد، در کار خود داراي استقالل کـافی باشـند همچنـین    
دانشگاه شرایطی را فراهم آورد که این افراد اهـداف دانشـگاه را   

باشند که بـاز  پذیري  ولیتؤهدف خود بدانند، داراي بیشترین مس
کنـد کـه    این موارد نیز در فضاي اخالقی رشـد و نمـو پیـدا مـی    

اي به همراه قوانین و مقررات خاصـی   استانداردها و قوانین حرفه
. باشـد  پذیرد میسر مـی  ها براي خود دارند صورت می که دانشگاه

فضاي اخالقی استقالل به دلیل ایجاد روحیه کار تیمی، ارزشمند 
اي، عمل  قی افراد، تدوین استانداردهاي حرفهشدن باورهاي اخال

طبق قوانین و مقرارت و انجام کارها به صورتی که بتواند منـافع  
مین کند باعث رضـایت  أشخصی افراد را در کنار منافع سازمانی ت

از شغل، رضایت از همکـاران، رضـایت از پرداخـت و رضـایت از     
  سرپرست شده است.

  
  سپاسگزاري

عزیزانـی کـه در بـراي پاسـخگویی بـه       در اینجا از تمـامی 
هاي این تحقیق زحمـت کشـیدند صـمیمانه تقـدیر و      پرسشنامه
  کنم. تشکر می
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